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 לפולין. חזרנו 1941ב־ לימודיו. רך
והש בסין להשתלמות נסעו הורי
 הייתי שלי• הסבא עם אותי אירו
 את הכניסו ואז שבע, בת ילדה
 חזרה אמא לגיסו. לודג׳ יהודי
 מהגיטו. אותנו להוציא כדי מסין
 לודג׳ מגיסו אותנו הוציאה היא

 הסיפור וארשה. בגיטו ונתקענו
 גדול, כך כל נס הוא לי שקרה
היום. עד אותו מבינה לא שאני
או הצילה שלי אמא יודעת, את

 לפורטוגל, וכשהגעתי מהגיטו תי
 בחזקת הייתי כי בי נגעו הפליטים

 איך היום עד יודעת לא אני נם.
 שהבנתי, ממה זה. את עשתה היא
ו לאיטליה בדרכה המשיכה היא
בבק גרמניה לשגרירות פנתה שם
הגר מהגיטו. אותנו שיוציאו שה

יו לא אני סירבו. כמובן, מנים,
יו לא אני כסף, שילמה אם דעת
כש אחר. בדבר שילמה אם דעת

 אותי, הצילה איד אותה שאלתי
 רק היא בפרטים. ממעיטה היתה
 כי אותי להציל שהצליחה אמרה

לה. שעזר מישהו היה
 מטעם תעודת־מעבר קיבלתי

ש אלא הנאצי. הכיבוש שילטון
 ובמשד מפוזר, מאוד בן־אדם אני

 שיש מה כל כמעט איבדתי השנים
 לי, יש הזה הפספורט את רק לי.

הנה רואה, את אותו. לד ואראה

 על ושתייה, אוכל בלי ימים שה
 על־ידי ניצלנו לבסוף דוגית. גבי

ו לספרד הגענו ספרדיים. דייגים
 נסענו כסף. ישלח שאבא חיכינו

 לדרום־אפריקה. ומשם למוזמביק
 את היפאנים הפציצו אז ובדיוק

הגע לא שמעולם כר הארבור, פרל
לסין. תי

 בדרום־אפ־ אלינו הצטרף אבא
 הבגרות בחינות את גמרתי ריקה.

 בבית־ספר ללמוד לג׳נבה, ונסעתי
למתורגמגות.

 שנת היתה השנה •
 על החליטו באו״ם .15147

 מיל־ פרצה וכארץ הלוקה
 למדינת יחסר היה מה חמה.

? היהודים
 לא אני בכלל. התעניינתי לא
 לברוח רציתי ציוני. מבית באה

 ולא לי גרמה שהיהדות מהכאב
 מיל־ בעוד קשורה להיות רציתי
שי לא המדינה הקמת עצם חמה.

 עשיתי אני שלי. התוכניות את נה
בפסיכו אוניברסיטה בוגר תואר
אוניברסי מוסמר כר ואחר לוגיה

 לניו־ ונסעתי אנגלית, בספרות טה
 שנים עשר התגוררתי שם יורק•

יש מדינת על אפילו חשבתי ולא
 אדולף את לכדה שישראל עד ראל.

אייכמן.
מייצ* שישראל הרגשתי פתאום

 לרומנטיקה או לאהבה מצב־רוח לי
חדש. גבר עם להיכרות או

 ולתדהמתי אותו, פגשתי לבסוף
 ללמוד לי סידר באמת הוא הרבה,

׳ ).114 באולסו•
ץ לך סידר הוא איך +
 הוא שלו שחבר לי אמר הוא
 אותי יפגיש ושהוא האולפן מנהל
 צריכה אני זה ושבשביל איתו
 לירושלים. באתי לירושלים. לבוא

 התחיל וכף קפה שתינו נפגשנו,
 בארצות־ כי התפלאתי, קצת הכל.

 חשבת־ ככה. הולך לא זה הברית
 בלי ככה, צוחק. ממני עושה שהוא

 מסדרים בדיבורים, רק טפסים,
 עולה־ כל כמו טוב, נו עניינים?!

ש הראשונה העברית המילה חדש
 אחר־כד פרוטקציה. היתה למדתי

הר לא לקונצרט• אותי הזמין הוא
מחש מיני כל לי היו נוח, גשתי
לו. וברחתי בות

 לי יש ״מה
להפסיד!״

אהר לי אמרה שדי חברה ך•
אי להיפגש רוצה שהוא כף ! ן

 את לו למסור מבקשת ושהיא תי
 הוא חשבתי, שלי. הטלפון מיספר
הוא בעיני, חן מוצא הוא נחמד,
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 את ללוות נוהגת אנט ידה. את הנושק רוטשילד,

ול ציבוריים לאירועים שלו, העבודה למסעות בעלה

 בדיבור ממעטת היא כאלה במקרים רשמיות. ארוחות
 בנושאים האישית דעתה את הביע שליא ומשתדלת

 המגבית מטעם למסעות־הרצאות יוצאת אנט מביכים.
הממשלה. את משמיצה אינה לדבריה, ואז, היהודית

 קטנה ילדה אני והנה צלב־הקרס,
 גרמנית תעודת־מסע תשע• בת

 — וארשה בגיטו יהודיה לילדה
 אמא איר מבינה לא אני היום עד

זה. את עשתה שלי
ה של למישרדו לבוא לי קראו

 היהודים. על אחראי שהיה גרמני
 על נורא. ופחדתי תשע בת הייתי

 מונחת היתד, הגרמני של שולחנו
 שאני לי אמר והוא בתו תמונת

אותה. לו מזכירה
 כמה עוד עם לברלין נשלחתי

 אותי, לקחת בא מישהו ילדים.
 מהצלב־האדום. מישהו היה זה אולי
 ולפור־ לצרפת לספרד, נסענו משם
טרא במעט היה המסע סוף טוגל.

 לבוא אמי, אל שנשלח המיברק גי.
 לא והיא הגיע לא פני, את ולקבל
 לקחו הרכבת. ברציף לי חיכתה

 ל- בדרכם שהיו הילדים עם אותי
הח נורא• פחדתי דרום־אפריקה.

ל מתחת עצמי את לזרוק לטתי
 למחרת שלמזלי, אלא מכונית,

באה• אמא היום
 קפה ״שתינו

ביחד״
 ד,אוניה לאבא. לסין, סענו ן*
 ואחרי פורטוגזים מלאה היתד, ■
שלו־ היינו טורפדה. היא שעות 24

 אייב־ את לכדד, היא אם אותי, גת
 למישפט להעמידו ומתכוונת מן

 מייד לנסוע החלטתי ולהענישו.
 שאמי לך לספר שכחתי לישראל.

התגור היא לארץ. בינתיים עלתה
שנה. לפני מותה, עד פה רה

ליש הגעתי אייכמן מישפט מאז
 גמיר ובניגוד ביקורים, לכמה ראל
נקשר לכן, קוים שהרגשתי למה

לעלות. והחלטתי המקום אל תי
כניו־יורק? עשית !מה •

 יהודי לעורר־דין נשואה הייתי
 כמתור־ ועבדתי שנים, שבע במשך
באו״ם. גמנית
 אריה את חיברת איך •

ץ דולצ׳ין
לל רציתי לישראל כשהגעתי

 שלי חברה באולפן־עציון. מוד
 אחד איש מכירה שהיא לי אמרה

 אי- להיפגש לי והציעה מהסוכנות
 ואני ״סוכנות״, אמרה היא תו•

 עובד האיש שאם לתומי חשבתי
 ואם סוכן, בטח הוא אז בסוכנות

 סוכך בטח הוא אז יהודי גם הוא
 שבארצות־ יודעת ואת מכוניות.

 בדיוק לא זד, סוכן־מכוניות הברית
 קשר בל ראיתי לא מכובד. מקצוע

וסירב לאולפן, סוכן־מכוגיות בין
 שלי החברה איתו• להיפגש תי

היה לא לסרב. המשכתי ואני לחצה

 למה אז עניינים, לי לסדר יכול
להפסיד. לי יש מה לא,

 ממבט אהבה היתה זו •
שני?

 . ראיתי מייד. בו התאהבתי לא
וכ שבוע, כל נפגשים היינו אותו,
ידע היכרות חודשי שמונה עבור

 הוא לו. להינשא רוצה שאני תי
 קטנה הכי המחלקה את אז ניהל

 הכלכלית. המחלקה — בסוכנות
 בת, לו והיתד, גרוש אז היה הוא
במכסיקו. וגרה 36 בת היום היא
 מיבתב־פתוח עד!לאותו •

כצי מוכרת היית לא לבנין
בור.
 דול־ אריה של אשתו הייתי לא.
 הסוכנות, הנהלת יושב־ראש צ׳ין,
בעיות. עשיתי ולא

 לעשות התחלת למה +
? בעיות

 בעיות לעשות שצריך חשבתי
 מיכתב־ כתבתי אסון. למנוע כדי

יח שהוא פחדתי כי לבגין, פתוח
 שניתנה הראשונה בהזדמנות בל
 ■ פחד־ שלום. של להסדר להגיע לנו
 ] שלו המוגבלת הראייה שבגלל תי

 שתחת נהג, כמו שהוא ובגלל
 הוא שלפניו הכביש על להסתכל
 אה לראות כדי במראה, מסתכל
ל־ יגרום הוא — מאחוריו הכביש
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